حكمت در اشعار امام حسین
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چکحده

نگ اان
ن ِعابگا ن ت مننمهاعنتنمًابون ا
هراب عنتنع غاعنمً دمهيانًن نانا
می نِعبننهر حن منمِنگ ب نخنفرنعرنم تنبد منمهع؛نشخر عنبا گنم ن رن ني فعنعبن
ها ىنر ابون اد نتنعابنرناىنشا نم نخان ننعارنتنانیدنمهساب نًاد ونتنعرا دگنعخشا نعارن گاابنن ت ن
ن مش ب ن م ن رنًن نبنعرنمفشبننمهع ن تننًبف رهب نه به كن
ت نمًبون
مت يبا كن فن كنِه نتنًبگن ن ننًح نم نغبهننمش ب نت ن مهع نمِنًضبً نم ِشين نمش ب ن
ن سيعنتنًنينابگن سي ن مهعن؛نمفشبنن نگظىنرربف ن سي ن مهننبن
مًبون
ه مكنهب مكنتمر نگدمنتنگبمنًخ منع ف ن منً يحنگظدنردم ن م منمهعنتبنعا ی نگنگارنوا ن
ابطيۀ نخنفرن منعابنِعابننشا د نهرا حنت ادنگيبفا نًضابً نوا دكنتن امنبادنخا مكن هابعنمِن
قكنر بونان رنه ىنتنعخشرن نًِد ۀنًنينابگن سي ن مهعن رن نمیا نًلبهارنًس انبن
ش ا منمه ااع نمِنگ اابفجنم ِگا ا ۀنپااژتهرن بي اادنًحلااقنگد فا ا ننه ا ب گن گ اان نتنمخ اادت ن
ن مهعن رن فشرن نً بگ ن سي ن م ن ن
مگ بننهبنعبنهدهن رنردم م نن ونمئيرنمط ب
كنش دكنرد نكن سيعنكنخ ر ن
کلید واژه ها  :مًبون

 .1وقدوه

عنئئئوان وقالئئئه حاضئئئر« حکهئئئت در دیئئئوان اوئئئام حسئئئحن

» اسئئئت .اػ آنضئئئایی کئئئه

حکهت ،ورهون ارػشهندی در وحان اشئعار حسئحنبئنعلئی

اسئت  ،نگارنئده اػ وحئان

_____________________

 _1ودرس دانشگاه فرهنگحان z. mohajer@cfu.ac.ir
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سئئایر ووضئئوعات ،آن را برگگخئئده اسئئت .ارػشئئئهندی ووضئئود را پژوهشئئگر حدین گونئئه بیئئئان
وینهاخد که حکهت ،وجنای آووػ ههای دخنی_ اظالقی و وراوحن دخگر اسئت .وئاداوی کئه
انسئان روححئج اعتهئئاد حئه نفئس ،اخثئئار ،اػظودگغشئتگی  ،قحئئام بئر ضئد سئئتن ،دفئاد اػ حقئئوق
و دخگر اجهئه وعصئووحن

ظوخش و وانند آن را که اوام حسحن

در اشئعار ،احادخئث و

ظطجئ ههئئای ظئئود حئئدان اشئاره کئئرد هانئئد؛ در ظوخشئئتن ن ر رانئد ،سئئعادت دنحئئوی و اظئئرو ی
براخش حاصل نهیگردد.
انگحزه و هدف وحقق را اػ پژوهش حاضر طنحن حدانحد :نصسئت ،شناسئاندن آن دسئته
اػ اشئعار اخشئئان کئئه ورئئهون حکه ئی دارد .دوم ،شئئرح ابیئئات عرب ئی حئئه فارس ئی و وکتئئوگ
نهودن نکات حکهی ارػنده .سوم ،نهاخاندن این حقحقت که حکهت ػوحنئج وصئول ػهئد و
عرفان است .طهارم ،اشعار حکهی اوام حسحن

اػ آخئات کرخهئه حرئرت حئق تئاثحری

شگرف گرفته است.
برکسئی پوشئحده نح سئئت کئه وئدرکات حشئئری هئر خئک حئئه گونئهای اعهئان حشئئر را حئه ظئئود
وشئوول داشئته و حئه نئوعی بئر او اثئر گغاشئتهانئد  .در وحئان ههئه آنهئا آن طئه پئیش اػ ههئئه در
تکاوئل فکئر و فرهنئگ انسئان وئئوثر بئوده ،تئارخز ادخئان و وئئغاهد اسئت کئه اػ ضهئت تئئارخز
نهئا  ،حئوادک ،وقئاخع وهئن اقئوام و ولئل حئه شئهار
عهووی ،خکئی اػ عواوئل وحئرک تئارخز انسئا 
وی رود .طه تنها حا وطالعه دقحق تارخز ادخان و وغاهد است که ویتوان ووقعحئت فکئری و
دخنی هر ولتئی را وشئصص نهئود و سئحر تحئولی و تطئورات فرهنئگ و تهئدن آن را نشئان داد.
حکهئت – در دیئئوان اوئئام حسئئحن

_ کئئه ووضئئود وئورد ححئئث وئئا در ایئئن وقالئئه اسئئت اػ

ضهله ههحن وغاهد انشعابی است که حا انسان ههراه بوده و در وضئود وی وصهئر اسئت و
در هر د ره و وسلکی حه گونهای ظاهر گشته است  .و آن طه نظر انسان را در حادی اوئر بئیش
اػ ههه ضلد ویکند  ،توضه ظاص پیشواخان اسالم است کئه حئا دخئد واقئع بینانئه و عالهانئه
ظود حه وسأ له وی نگرند  .اػ سویی دخگر حئه دلحئل ایئن کئه وسئلهانان وفئاهحن حکهئت را حئا
قداست و ػهد وکتجئی ظئود نزدخئک وئی دخدنئد  ،ههئاره حئه حکهئت اهتهئام داشئته و بئر آن
ا
شدند که ونشأ حکهت ،تصوف و اصطالحا ت گونئا گون آن را عهحقئا درک کننئد .ظالصئج
کئالم ایئن کئه حکهئئت ،بئنواخئه تصئئوف و عرفئان اسئت و تصئئوف در اسئالم حئا وشصصئئات
024
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حارػی اراجه ویشود  .در وراحل اولحه ضهت تزکحه و تهغخد نفس و آراستن آدوئی حئه ولکئات
فاضئله حاخئد اػ تهئام هئواضس نفسئانی رهئایی خاحئد و ظئود وظهئر و وسئالی حئق گشئئته و در
عات الهی وستورق شود .

 .2شحوه پژوهش

اسلوگ حه کئار گرفتئه شئده در ایئن پئژوهش ههئان سئجک توصئحفی _ تحلحلئی بئر وجنئای

کتد تارخصی وتعدد اػ ضهله «ادگ الحسحن و حهاسه» « ،ححئاراألنوار لئدرر األظجئار األجهئه
و األطهار» « ،کش

الوهه فی وعرفث األجهه» و واننئد آنهاسئت .نصسئت حکهئت در لوئت

و اصطالح وکتوگ شده است ،س س اشعار حکهی اخشان حه ترتحد عنئا ین وئورد تحلحئل
و تفسئحر قئئرار گرفتئئه اسئئت .توضئئه حئئدین نکتئئه ضئئر ر ی اسئئت؛ اػ آنضئئایی کئئه اشئئعار اوئئام
حسحن

حه اخشان ونسوگ است ،عالوه بئر دیئوان و ی حئه کتئد تئارخصی دخگئر کئه اشئعار

حسحن

در آنها وستند است ،اشاره شده است.

 .3بیان وسأله
درحاره ػندگانی اوئام حسئحن

کتئد و وقئاالت وتعئدد و وتنئود حئه قلئن تحریئر بگرگئان

درآوئئده اسئئت و حتئئی اشئئعار ی ونتسئئد حئئه اخشئئان نحئئز در قالئئد دیئئوان شئئعر و ی تئئد ین
گردخده؛ اوا تا کنون وراوحن شعر حسحن بن علی

اػ نظر بگرگان وئورد کئاوش قئرار نگرفتئه

است .اػ ایئن رو ی بئر آن شئدم در وحئان تهئاوی درونواخئههای وتنئود دیئوان و ی حکهئت را
برگگخنن و اشعار حکهی اخشان را تحلحل و تفسحر نهاخن؛ زیرا اشئعار حکهئی اوئامحسئحن
در دیوان و ی نسجت حه سایر ووضوعات اػ ک رت یژهای برظوردار است.

 .4پیشحنه پژوهش
کتد و وقاالت ارػشئهندی درحئارت شئرح احئوال ،سئحرت اوئام حسئحن

و حتئی اشئعار

اخشئئان بوسئئحله اهئئل فئئن نوشئئته شئئده اسئئت؛ اوئئا تئئا کنون «حکهئئت» حئئه عنئئوان ووضئئوعی
وستقل ،وحتوای خک وقالئه خئا کتئاگ را شئاول نشئده اسئت ،اػ ایئن رو اوحئد اسئت پئژوهش
حاضر وددی حاشد حه وحققان آتی که در این راه گام وینهند.
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 .5حکهت در لغت

«الحکهئه» حئه کسئر ،سئ س سئکون و فتحئج وئحن حئه وعنئای دل ،علئن ،حکهئت ،نجئوت،

قرآن ،انسحل؛ و هرآن طه که در ضاخگاه آن قئرار گحئرد ،اسئت .فرػانگئی ،حکهئت ،شئناظت
برتئرین کارهئئا حئه وسئئحلج برتئئرین دانئشهئئا ،علئن و عئئدل ،عئئدالت ،دادگئری ،دلحئئل و سئئجد
َ َ ُ
َ
اان الح َ
کم َاه  :ههانئئا دادخئن حئئه لقهئئان
اسئت .ظداونئئد وتعئال و ئی فرواخئدَ :ولقااد آت َحناا لقما
و و
کهئ هئه ّالتشئ مئر خع »  :دلحئئل قئئانون گئئغار ی(ابئئن ونظئئور;><@ ،قC:; =:؛
حکهئت را .گوخنئئد « :مح
م
الحسحنی الگبیدی;CA>،م?@< =:؛ حاضيظلحفه ;C?;،م .)>>=:

 .6اصطالح حکهت
حکهئت در اصئئطالح وعئانی گسئئتردهای دار د کئئه پئرداظتن کاوئئل حئه آن در وسئئال ایئئن
نوشته نهیگنسد ولی تا ضایی که در توانهان حاشد حه آن ویپئردازخن .حکهئت در اصئطالح
وتکلهان در دو وعنا حه کار رفته است  - ; :حکهت علهئی <  -حکهئت عهلئی  .حکهئت
علهی عجارت است اػ بهتئرین علئن حئه بهتئرین وعلئوم کئه وصئداق اعئن آن علئن ظداونئد حئه
عات و افعال ظود است .حکهت عهلی ظود بر دو قسهت است؛ خکی حه وعنای احکام و
اتقان در آفرخنش و تدبیر ووضودات؛ دخگر حه وعنای ّ
تنئزه ظداونئد اػ افعئال نارواسئت .عالوئه
ّ
حلئئی ( =>?  @:@-ق = ;;;=>- ;:Aم ) وعنئئای خادشئئد ه اػ حکهئئت را طنئئحن بیئئان کئئرده
است :حکهت گاهی حه وعنئی وعرفئت اشحاسئت و گئاهی حئه وعنئی انسئام کئار ی حئه وضئه
تکهحل و احسن و طون هحر وعرفتی برتر اػ وعرفت ظداوند نحست ،پئس ظداونئد حئه هئر دو
وعنا حکحن اسئت .تنئزه و پیراسئتگی؛ فصرالئدین راػ ی (A<@- @>Bق = @;<?>- ;;Aم ) در
این حاره گفته اسئت  :حکهئت عجئارت اسئت اػ تقئدس ظداونئد اػ انسئام آن طئه نارواسئت.
حدین قرار حکهت ،اکتساگ فطرت ثانی و علن حه واهحت و اعحئان اشئحاء و توضئه حئه نفئس
األور است که این ه هان ساحت و وئوطن دوم حشئر و ورحلئهای اػ وراحئل سئحر او اػ ظئاهر حئه
حئئاطن اوئئور وحسئئئوگ وئئیگئئئردد .رای ایئئن دو وئئئوطن (وعرفئئت علهئئئی و عهلئئی) وئئئوطن و
ساحت سووی نحز هست و آن علن بیواسطج حرور ی حه اعحان و حقئایق اشئحاء اسئت کئه
انسان اػ طریق دل و انس حه حق ،حاصل ویکند ( .العا کوگ;CBC ،م)>:- <? :
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شهارۀ  1بهار 1931

 .7انگحز ههای اوام حسحن

از وضاوحن حکهی در شعر

نصسئتحن انگحئزه اخشئئان اػ حکهئت ،برقئئرار ی ارتجئا وحئئان ػهئد و حکهئئت اسئت؛ زیئئرا

حکهئت وطلئع ػهئد اسئت و اگئر انسئان حصواهئئد حئه ظوشئجصتی دنحئا و آظئرت دسئت خاحئئد

ضئئر ر ی اسئئت کئئه کارهئئای نحئئک انسئئئام دهئئد .کارهئئایی کئئه اجهئئه

حئئه دفعئئئات در

ظطج هها  ،احادخث و اشعار ظود حدان اشاره فروودند و این ههئان راػ ضئاودانگی حشئرخت در

آظئرت اسئت .انگحئئزه دوم اخشئان ،فراظوانئدن وئئردم حئه نحکئی اسئئت؛ واننئد :انفئاق ،اطعئئام
ختئحن ،صئجر ،حصشئش ،سئئصاوت ،عئدل ،انصئاف ،احتئرام حئئه وعلئن ،انقئالگ در ضئدخت حئئا

ستن ،دفاد اػ حق و قناعت اسئت  .سئووحن انگحئزه اخشئان را حاخئد در نهئی اػ اعهئال ناپسئند

واننئد :اسئراف و ت جئغیر ،حصئل و حسئد ،در نکئئوهش سئتن و انئدوظتن ثئروت ضسئت (دیئئوان
حسحن بن علی

. );=C- C@ :

ویتوان نصستحن انگحزه اوئام حسئحن

را حئه ضئر رت ایئن طنئحن بیئان نهئود :رهئایی،

آػادی ،گغر اػ ضهان وادی ،ػهد و رد و تقوی ،توسل حه درگئاه حئق ،صئفای حئاطن ،ػدودن
ّ
رنگها و تحرگیهای نفس و سرانسام اتکای حه حق و برخدن اػ هر طه ضز اوست.
این است وظئاهر وشصصئه و حئارػ حکهئت  ،ػهئد و عرفئان ،حئا رسئحدن حئه وارسئتگی کئه

حاخسته انسان است اػ هرطه رنگ تعلق است حه درآخند و حا الهام اػ نحئروی غحجئی و اوئداد اػ

فحا رحانی در حساطت هستی د ر اػ هحاهو بگ خند .رهایی ،رهایی انسان اػ انسئان و رهئایی
اػ رها شد هها ،وی ظواهن اػ رهایی هن رها شوم ،زیرا رهایی خافتئه نحئز حئا فئرار و گریئز اػ غئنهئا

حئا حئئالتی ترسئان و لئئرػان در گوشئهای لهحئئده و سئکوت وحشئئتػای تنهئایی و عزلئئت را بئئر

فرخادهئای ناهنسئار تئئود ههئا برگگخئئده اسئت  .ای کئئاش کاشئکی وضئئود نداشئت و آرزوهئئای

ناشناظته و اوحال ناظواسته ،روح آدوی را نهیفسر د و رهئایی در ظئارح اػ ههئه ایئن غئنهئا و
ا
تحرگیها  ،تحقق ویخافئت .اگئر رهئایی حئه وعنئای وطلئق ظئود وسئتقال وضئود پیئدا وئیکئرد،
طگونه هستییی حا ظود ویآ رد و آخا این نئود هسئتی حئا وفهئوم رهئایی وطلئق کئه در اػلحئت

هسئتی قئرار دارد ،ارتجئا پیئدا وئیکئرد و خکئی وئیشئد؟ و خئا هسئتی وجههئی در عئالن ظحئئال

برای آن فرو ویکردخن که تنها در عالن تصحل در آرزوی وصول آن ویزخند و هئحرگئاه حئه آن
نصواهندرسحد؟ وآخا بر فرو رهایی ،آدوی اػ طهره ػندگی و ترکحئد حئدر ظواهئد آوئد و خئا در
صورت وتنود و دگرگون هستی در عالن وظهرخت و پدخده حاقی ظواهئد وانئد؟ بیئان حئال در
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هیگنس د و وقال نحز حه زحان حئال در نهئیآخئد .طئه هئ ر دو نئاوفهوم و اػ ووئزی تئراوش
وقال ن 

وی کنند که در ححطه اوکان ،عسز و ناتوانی ظوخش را در وعرو نهاخش قرار داده است .

نگاه در نگاه غرق وی شود و هر دو ضئز پنئداری نصواهنئد بئود کئه ناظودآ گئاه در الحئهالی

ویشوند .در وحان این ههه ابهئام و
هستی ظود ،که حا کی اػ تزاحن و تراد است  ،ضلوهگر 

ناحا ر ی ،انسان ووضودی ناشناظته ،بر وی ظحزد و در حلندای اندخشه ظود و درفای بینشش،

ویگحرد .او در صورت انسانی ،ادعای ظدایی ویکند و ندای« انا الحق»
طهره ظدایی حه ظود 

در وی دهد و در رای ظلقت وادی ویاندخشد و تسلیگاه فکرش سر بر آستان قدس بر ویآ رد

ویشوم آنش هاندر وهن ناخد آن شوم» اػ طهر هها و پدخد ههئا
بیان « حار دخگر اػ ولک پران 
و حا م

حئئاالتر وئئی رود و روی دادهئئئا و حئئوادک را در وئئی نئئئوردد .ایئئن انسئئان حئئئه اصئئطالح واال طئئئه

ویگ وخد؟ در حالی که ثقل ححات وی را در ظود حل کئرده و نحاػهئا ی وئادی وی را احاطئه

کرده است ،وی ظواهد در حساطت هستی و آراوش ظارح اػ سنگحنی ححات ػندگی کند.

تصوف و عرفان ػاییده حکهئت اسئت و در ایئن ورحلئه انسئان را در ضهئان یئژهای قئرار

وی دهد .وی حا وهن ،ظحال و والحصولحا آسهان و ػوحن را حه هن وئیحافئد و اػ سئنگ پنجئه و اػ

رخشئه ،تحشئئه وئئی سئئاػد .او اػ رواحئئط وعقئئول اشئحا ظئئارح گشئئته و حئئدون توضئئه حئئه وناسئئجات

عادی اوور حا عکر صوری و کجراهای ناوعقول حه نتاخذ ظاصی ویرسئد کئه حئه هئحر وضئه حئا
ووازین عقلی و علهی ارتجا ندارد و طون حا ایئن اندخشئه ظئود نهئیتوانئد تئوضحهی در تجحئین
رواحئط اشئحا اراجئئه دهئد ،ناطئار حئئا گئگخنش راحطئه نئئاوعقول ،ضهئان را هئحر وئئیشئهارد و بئئرآن

ویشود که اػ ههه نهودها و پدخد هها ،حاالتر رفته و حا ضرأت حگوخد « :غالم ههت آنن که زیئر
طئئئرد کجئئئود ػهرطئئئئه رنئئئگ تعلئئئئق پئئئغیرد آػاد اسئئئئت» (دیئئئوان حئئئئاف ( )<B :گئئئلحاحئئئئا

سعحدی ;=AA،ش.)AC- AB:

هها ی حکهت در اشعار اوام حسحن
 .8نشان 
 .1.8در نکوهش ستن

ْ
علی بن عحسی بن ابوالفت ارحلی گفت :ر ػ ی وئردی اػ اهئل « وسئلع» ایئن ابیئات را بئراخن
ظواند .گفتن :آنها را براخن حنوخس .گفئت :ایئن طئه ردای ظئوبی اسئت کئه دار ی ! و وئن آن
028
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ردا را ههان ر ػ حه ده دخنار ظرخده بئودم .آن را بئر دوش او افکنئدم و او هئن آن ابیئات را بئراخن
نگاشت و آن ،طنحن است :ابوعجداهلل حسحن بن علی بئن ابئی طالئد بئن عجئدالهطلد بئن
ه
هاشن بن عجد وناف بن ق وصی گفت(:وحجدی;=A> ،ش);: ;:
و
ئئئئئئئئئئئد الئئئئئئئئئئئئغین هاحئ ّه
و
ئئئئئئئئئئئج ههن
« ع وه
ّه
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئحهن ه
و
سئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئجنی
أراه وخ
فئ

ئئئئئئت و
ویجوئئئئئئی وفسئئئئئئئادی وئئئئئئئا اسئ و
طاد
ه
و
و ّو ّ
ئئئئئئئئر موئئئئئئئئئن
و یئئئئئئئئئری عحئئئئئئئئئاگ الشئ م

(دیئوان اوئئام حسئحن

ه
و
فئئئئئئئئئئئحهن ال مأح ّهجئئئئئئئئئئئه
ئئئئئئئئئئت
و وحقحئ
الهوحئئئئئئئئئئد وو ال هأسئ ّه
ظهئئئئئئئئئئر و
ئئئئئئئئئئجه
م
ه
ئئئئئئئئئئئئئئئئئر هه ّ
ه
وهئئئئئئئئئئئئئئئئئئا هأر ّحئئئئئئئئئئئئئئئئئئه
و هآو
ه ه
ّه
ئئئئئئئئئئئن و ال وخغ ّحئئئئئئئئئئئئه»
وحئئئئئئئئئئئئولی وخ مطئ

 ;:@ :؛ االرحلئئی  <>@ < ،;=B; ،؛ صئابری الههئئدانی ،;=C? ،

<< و =<)
آنهئئا کئئه دوستشئئئان وئئی داشئئئتن ،رفتنئئد و در وحئئان آنئئئان کئئه دوسئئئت نهئئیداروشئئئان
واندهام ،آن که وی بینن در پشئت سئر دشئناون وئی دهئد و وئن حئا او طنئحن نهئیکئنن تئا توانئد
تجاهی احوال ورا ویضوخد حالی که ون حدانشه ر ػگارش را نحئک گردانئد فروئانش وئیدهئن.
اػ کحنهای که دارد نحرنگ حاػ ی ویکند و حدین کار ،ون تن در نهئیدهئن و وئیبینئد کئه شئر،
طون خک وگس حه د ر ون ویپرد و آن را نهیداند( :اإلرحلی ;=B; ،ق);? - ;: ; :
ه
ه
ه
ه
ؤلحئئئئئئئئئئئه ل ّهجئئئئئئئئئئئه
ئئئئئئئئئئئوگ
أفئئئئئئئئئئئال وخث
عقلئئئئئئئئئئئئئئئه
ئئئئئئئئئئئئئئحذ مح
« أفئئئئئئئئئئئئئئئال خعئ
م
م
ه و
و
ه
حئئئئئئئئئئئه مغ ّهجئئئئئئئئئئئه
سئئئئئئئئئئئور ؤل
مو ّهئئئئئئئئئئئا وخ
ئئئئئئئئئئئئئئئه
أفئئئئئئئئئئئئئئئال یئئئئئئئئئئئئئئئئری ّأن مفعلئ
م
ا
وئئئئئئا و
ئئئئئی وح ه
أظتشئئئئئئی و والجوئ ه
سئئئئئئجه
وحسئئئئئئئئئئئئئئجی مب ور ّ مبئئئئئئئئئئئئئئی کافحئئئئئئئئئئئئئئا
و
و و
و
ه ه ه
اهلل ور ّحئئئئئئئئئئه»
ئئئئئئئئئه فهئئئئئئئئئئا کفئئئئئئئئئئاه
وو ّلعئئئئئئئئئل ووئئئئئئئئئئن هیجوئئئئئئئئئئی وعلحئئئئئئئئئئئ
ئئ م
(دیوان اوام حسحن

)<< :

پس آخا اػ ظرد ظوخش بهره نهیگحرد و آخا داناییاش حه و ی حئاػ نهئیگئردد .آخئا نهئیبینئد
که کار او فرضئام نئاظوش را حئدو حئاػ ظواهئد فرسئتاد؟ وئرا پر ردگئارم حئس اسئت ،تئا اػ آنطئه
وی ترسن برکنارم دارد ،و او را نحز زخاده ظواهیاش حس ظواهد بود و حسئا ر ػ ی کئه دخگئری بئر
و ی ستن کنئد و ظئدای ،سئتن اػ و ی حئاػ نگردانئد .و ظداونئد حلنئد ورتجئه وئیفرواخئدَ :و َی ْاو َ
َّ
ُّ
َ َ
َ َ َّ ْ
َّ َ ْ
ُ ُ َ
َ َ
َخ َعض الظال ُم َعلی َخد ْخه َخقول َخا ل ْح َتنی اتخذ ُت َم َع َّالر ُساول َساجحال * َخاا َو ْخل َتای ل ْح َتناَ ل ْام أتخاذ
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َ َ ْ َ َ َّ
َ ُ
َ َ َّ
ّ
ُ ً َ
ُ ْ
الاذ ْکر َح ْع َاد ؤ ْذ َج َ
ااءنی َوکاان الش ْاح َطان لْن َساان خاذوال ( .سئوره
فالنا خلحال * لقد أضلنی َع ن

فرقان  ،آخه )<C- <A

حنابراین بر انسان ضر ر ی اسئت کئه حئا پئغیرفتن عجئرتهئا و نصئاخ اجهئه

اػ حقئد،

ستن و ضور بر دخگران د ر ی نهاخد و حا استعانت اػ اندخشئه و ظحئالی حکئر و سئالن حئا دخگئران
ارتجا برقرار کند.
 .2.8بخشش کردن
اوام حسحن

در راحطه حا حصشش کئردن وئیگوخئد« :آنگئاه کئه دنحئا حئه تئو رو ی آ رد ،اػ

آن برههج وردم بجصش ،پیش اػ آن کئه اػ دسئت بئرود .کئه نئه حصشئحدن اػ آن حکاهئد ،آنگئاه
کئه رو ی کئرده حاشئد و نئه تنئئگ طشئهی بئر ضئاخش حئئدارد ،آنگئاه کئه رو ی گردانئده حاشئئد» :
(األرحلی ;=B; ،ق)<>? < :
هّ و و و هو
« ؤع و
ضاد مت الدنحا علحک فسد مبها
وو
وفئئئئئئئئئئال ه
السئئئ هود هخفنحها ؤعا و
هی أقلت
(دیوان اوام حسحن

ّ ا و و و و و وّ
و
طرا قجل ان ت ونفل مت
اس
وعلئئئی ّالن
م
و ّو
ه
وو ال هالجصل هیجقحها ؤعا وا ت وول مت»

 :ص >;; ؛ الهسلسی;>:= ،ق ;C; >> :؛ اوحن  ،بی تا )?AC ; ،

هر انسهن فشرده که دارخن سرانسام پراکنده ظواهد شد و هر آن طه اػ حالل و حئرام کئه
گرد آ رده اخن بر پسران و دظترانهان حصش ظواهنئد کئرد .هئن در وحئان آنئان کئه پئیش اػ وئر
در ظئئور پشئئحزی و نئئه هئئئنسئئنگ دانئئهای  ،نهئئئی دانستحهشئئان و دوسئئتان پئئئس اػ ده ر ػ ی
فراووشهان کنند حالی کئه دخگئر ،اسئتصوانهئایی پوسئحده گشئتهاخئن و گئویی کئه حئه وهئر حئا
اخشئئان نحاوحصتئئه بئئودخن و گوخئئا کئئه دوسئئتی ههئئدل ،هرگئئز در وحانشئئان نه ئیزخسئئته اسئئت.
(شرخفی ;=B? ،ش)??- ?: :
 .3.8رستگاری و نحکوکاری
اوام حسحن

پیراوون نحکوکئار ی طنئحن فروئوده اسئت «:اػ کارهئا آن را حسئوی کئه تئو را

حه راه درستی و رهایی برد و آن طه حئه زودی اػ آن اوحئد حئه نسئات حنئدی و رسئتگار ی ،در آن
سر وردوان طنگ انداػند»
ر ػ که بر ووی
پیشحن م
م
ه ّو
و و و و ه
وور محها ی دی
«علحک مون اال م
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و
ه و
ّو و
الص
ؤلی سن من السالو مه و الص م

ا
رضو ّوالن و
وو وا وت ه
ساه مح مه و شحکا
(دیوان اوام حسحن

ا و و ه و ه ّو
حالنواصی»
وو فئئئئئئوػا یوم ی ظغ
 :ص >>; ؛ صابری الههدانی ;=C? ،ق :ص ??)

هن طنحن اخشئان تأ کحئد کردنئد کئه حئه حصشئش ظداونئد نتئوان رسئحد وگئر حئا پئا ک کئردن
ضئئان اػ گناهئئان و نحکئئی حئئه وردوئئان حئئا اخهئئان حئئه نروئئی تهئئام و ظحرظئئواهی بئئرای د ران و
نزدخکئئئان؛ اگئئئر دسئئئت حئئئه کئئئار نحکئئئی ػنئئئی رسئئئتگار شئئئوی و اگئئئر رو ی گردانئئئی بئئئی پنئئئاه
وانی .ظداونئئئئد وتعئئئئال در سئئئئورت الئئئئرحهن ،آخئئئئئه ;> طنئئئئحن فروئئئئودهانئئئئد« :گناهکئئئئئاران اػ
طهرههاخشان شناظته شوند و پس حا ووی پیشئحن سئرها و حئ ا پاهاخشئان حئه طنئگ آخنئد ».در
پاخان قصحده اوام حسحن حدینگونه بر رستگار ی انسانها تأ کحد نهودند:
ّ
وو
ه وه
ح وتطهحر ّهالنفوس مو ون و
الهعاصی
اهلل ؤال
« فل وحس هخنئئئال عفئئئئئئئئئئئئو م
م
م
م
ه ّ
ه
وو نصئئئئ ملألدانی و األقاصی»
وو مب ّ مر الهئئئئئ ونحئئئئئئئئ ون محکئئئ مل مرفق
(دیوان اوام حسحن  :ص >>; ؛ صابری الههدانی;=C? ،ق?? :؛ الحاجری)>;? :;CC= ،
 .4.8گهراهی انسان
درحارت گهراه شدن انسان طنحن سروده است:
اوام حسحن
و
و و
او و
ه
و
ئئئئأن ّوالر
ئئئئئئئئئراه
ئئئئئئئئئاله مرء عئئئئئئئئئئارا ان تئ
کفئئئئئئئئئئی حئ
فحئئئئع ؤلئئئئئی مانحطئئئئئا م
موئئئئن الشئ م
م
و
ا
و ّو
و
الصحئئئئئرات ونق مط
وعلئئئئئی
الهئئئئغووم موئئئئن فعئئئئل حرخصئئئئئا
علئئئئی
ئئئئئع النشئئئئئا م
م
م
ا
و
ّ
ه ّ
ا و
و
ئئدر مالجسئئئا م ...
ئئئئئئئئئئئه اوئئئئئئئئئئئرا و نهحئئئئئئئئئئئا
حکف م
هخشئئئئئئئئئئئحر م
مالئئئی الصئئئد مام موئئئن صئ م
و ّو
و ّو
و و و
ا
وو
ه و
ّ
ه
ئئئئق ّهی وو ضئئئئل وعسئئئئزا
لقئئئئد
ئئئئئئن مالنحئئئئئئئا م
ظئئئئاگ الش م
و ػال القلئئئئئئئد مونئئئئئئئه عئ م
(دیوان اوام حسحن

;>B ،؛ صابری الههدانی )?@ :;=C? ،

« ننئگ خ ئک وئرد را ههئئحن حئس کئئه بجحن ئی اػ ضاخگئاه ظئئوخش حئه سراشئئحد وئیغلتئئد بئئر
کارهئای نکوهحئده آػونئد اسئت و بئر انسئام نحکئیهئا بئی اشئتحاق اػ فئراػ ضاخگئاه ظئوخش ،حئئا
پئل صئرا
اشارت انگشت بر طا کران فروان ویراند ،پنئدارد کئه آواػ ظئوانی و پئایکئوبی او بئر م

ویگغارند که حدحصت ،نا کام است و اػ ناتوانی گهراه و شئاهرگش برخئده اسئت و دل وئرده»
(صابری الههدانی ;=C? ،ق.)?@ :
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 .5.8پاكداونی
اوام حسئحن

اندخشئه پئاکداونئی و ظوخشئتندار ی را حئدین گونئه پر رانئده اسئت ،آخئا

رو ی سرػنش ظود سوی دخگران کنن ،حالی که کژ ی کار ظوخشن تهام هوخدا حاشد؟ اگر وئرد
پنساه سال مب وگخد و در و ی هحر نشانج پا کداونئی حئه طشئن نحاخئد هرگئز بئر او اوحئد رسئتگار ی
نرود که او ظود آهنگ بیراهه کرده و ظوخشتن را حه هال کت افکنده است:
ه ه و و و
و
وو أوئئئئئئئری هک ّهلئ ه
ئئئئئئالف
الصئ
ئئئئه قصئئئئد غحئئئئئری
ئئئئئئه حئئئئئئئادی م
م
« أ أقصئئئئد محالهالوئ م
و
ا
و
آثئئئئئئئار و
ئئئئئاش ؤوئئئئئئر ظهسئ و
ه
وو لئئئئئئئن هی و
ئئئئئئئاف
فحئئئئئئئه
ئئئئئئئر
ئئئئئحن عاوئئئئئئا
ؤعا عئ
العفئ م
م
و
و
ا
ه و
و
وف وقئئئئئئئئئد أردی ّو
ئئئئئئئئئه ّالتسئئئئئئئئئافی »
ئئئئئئئه ا وحئئئئئئئئدا ورشئئئئئئئئاد
فئئئئئئئال هیرضئئئئئئئئی ل
حنح مت م
(دیوان اوام حسحن

;>B :؛ ابن األثحر ;CA; ،م;A= :؛ صابری الههدانی ;=C? ،ق )?A ،

تأ کحد اوام حسحن

طنحن است که طرا اػ ظود انصاف ندهن و ههئج تئوان ظئوخش را

در راه راستی حه کار نجرم  ،وای بر ون اگئر انئدرػهاخن دخگئران را سئود رسئاند و ظئود ،ضئز طنئد
قافحهای بهره نجرم.
 .6.8غرور
کجر و غر ر واخج هال کت انسان است تا آن ضا کئه اوئام حسئحن
حه نظن در آ رده است:
ه
و ّو
ا
ئئئئئإن سئئئئئئئئئئد ور هه أوسئئئئئئی غئئئئئئر را
«ف
و
و ه ّ
کئئئئان فحهئئئئئا
ئئئئر وی وعئئئئن ثحئئئئئاگ
وع م
(دیواناوامحسحن

ایئن گونئه اشئعار ی را

ّو
ّ
ّو
ه
وال
ئئئئئه هو ملهئئئئئات الئئئئئئگ م
وو وحئئئئئئئئئئئئئئل محئ م
و و ه
و
ئئئئئد أثئ و
قئئئئئئال»
ئئئئئواگ ما منت
ئئئئئجس حعئ
م
و ألئ م

;AB:؛ صابری الههدانی ;=C? ،ق)?= :

بیپروایی او حه ظودکاوگی گرایید و حال ی نحستی بئر او فئرود آوئد و اػ آن طئه در برداشئت
برهنئئه شئئد سئئ س پوشئئا ک سئئفر بئئر تئئن کئئرد اػ آن پئئس کئئه ظودپسئئندانه اػ اسئئجان ،سئئوار ی
وئیگرفئئت اکنئون او را وردوئئان ،بئئردوش ظئود و ئی برنئئد ،حئه سئئوی گئئور ی کئه در آن تنهئئا رهئئا
ظواهد شد حالی که دخگر ،ظوخشان و غالوان اػ او د رند .راه بر وحئراک ظئوار ظئود گشئود و
پشت کرد و آن ونشهای حلند ،اػ ور حاػش نداشت:
ا
و ه
و و
هیهئئئئئئئادی بئ و
م ّ
ئئئئئال
ئئئئئین
ئئئئئراس تحهئئئئئئا
ئئئئئئه األفئ
الرضئ م
« وو وحعئئئئئئد هرک موح م
أعنئئئئئاق م
032
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و ا
و
و
ئئئئه فئئئئئردا
ؤلئئئئئئئئئئئئی قجئئئئئئئئئئر هخوئئئئئاد هر فحئ م
(دیوان اوام حسحن

ونئئئئئأی و ه
نئئئئئه األقئئئئئار هگ و و
الهئئئئئوالی»
م
م

 ،;AB :العسقالنی ،بی تا;AB :؛ صابری الههدانی  ;=C? ،ق)?= :

ظداوند وتعال در سورت لقهان آخج  ;Bويفرواخد« :گونئه ات را حئا تکجئر اػ وئردم برنگئردان و
حا غر ر بر رو ی ػوحن راه ورو ،زیرا ظداوند هر وتکجر فصر فروشی را دوست ندارد».
 . 7.8در نکوهش وال اندوزی
وال اند ػ ی صفت نکوهحدهای است که اوام حسحن آن را ونع کرده است:
ه ّو
ا
و و
و
و
وال
ئئئئه وو فئئئئئی
ئئئال وئئئئاال
« کلهئئئا مز خئئئئد
م
االشئئئئئت م
م
مز خئئئئئد فئئئئئی ه ّهئ م
صئئئاح هد الهئ م
و ه ّ
وقئئئئئد وع ورفنئئئئئاک خئئئئئئا هو ون ّو وص و
ئئئئئه و
ئ
ک
دار
خئئئئئئئا
و
ش
ئئئئئئئال
ئئئئئئ
ئ
ح
الع
ئئئئئئئل فئئئئئئئان و حئ م
م
م
م
م
و ه و ا
و و ه ّه
ه
ول و
حئئئئئئئال»
الع
زاهئئئئد طلئئئئئد الزهئئئئئئ
م
ئئئئئئد ؤعا کئئئئئئئان وئئئئئئئثقال مح م
ئئ م
ئئئئحس وخصئئئئئفو مل م
(دیوان اوام حسحن

 :ص ;A:؛ اوحن  ،بی تا)@<; ; :

هر طند که دارایی ورد دارا بر افزاخد انئدوه و گرفتئار ی و ی فگونئی گحئرد .شئناظتهاخئن تئو را
ای واخئج تحرگ ئی ػنئئدگی و ای ظان ئج هئئر آن طئئه کهنئه شئئونده اسئئت و نحسئئت گردنئئده .هئئحر
ػاهدی ػهد نئاگ نصواهئد خافئت اگئر حئار ظئانوادهای گئران ،بئر دوش داشئته حاشئد .ظداونئد
وتعئئال در سئئورة که ئ

آخ ئج @> طنئئحن بیئئان داشئئته اسئئت « :ثئئروت و فرػنئئدان زخنئئت و زیئئور

ػندگی دنحوی هستند و کارهای نحک ،اػ ضهت پاداش نزد پرودگار برتر است».
 .8.8ورتکب گناه شدن
« در وحانئج گناهئان و گرفتئار یهئا ضئای گئرفتحن و در هنگاوئج نافروئانیهئا و نادرسئتیهئئا
آودخن کسی اػ وحان رفته و نحکان ظوار شده و حه ظوار ی آنان نادانان بئگر گشئت هانئد ،آوئران
حئه وعئروف رو ی گردانحئد هانئد و نحسئت کسئی تئا وئردم را اػ ػشئتی حئاػ دارد .سئر ر حئه حنئئدگی
غالم ظوخش در آوئده اسئت و دخگئر هئحر ارح و پاخئه ای نئدارد .ایئن خکئی حئه آػونئدی و وئال
اند ػ ی سرگرم است و آن دخگر غافل است و وست و بی ظجر: ».
و
و
وو
جاه ...
« ووقعن ئئئئئئئئئئئئا مفئئئی الصطاخئئئا وو والجالخئئئا
اشئئئت م
ئئن مانتفئئئاو وو م
و فئئئی ػوئ م
و
ا
وو ص ئئئئئئئئئئئئئ وار ه ه
وفهئئئئئئئا مل ه
لحئئئئئئئئ ّ مر موئئن قئئدر وو ضئئئئئئئئئئئ ماه
ئئئوک وعجئئئئئئدا
الحئ ّئئئر للهلئ م
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ه ه
و
فهئئئغا شولئئئئئئئئئئئئئئئ هه وط وهئئئع و وضهئئئئئئع
(دیوان اوام حسحن

ه
اله »
غافئئئل وسکئئئئئئئئئران م
وو هئئئئئئئئئئئئئئئغا م

 :ص <;<؛ صابری الههدانی ;=C? ،ق)?> :

 .8.9وعاشرت با وردم
وعاشئرت حئا وئردم دارای آداب ئی اسئت کئه اوئام حسئئحن

در ابیئات عیئل حئدان اشئئاره

نهوده است:
ّ ا
ا و
ه
« وو کئئئئئئن وحشئئئئئئا کرخهئئئئئئا عا انجسئئئئئئا
ّو
ا
ا
الشئ ّ
ئئئئر وسئئئئئهحا
سئئئئجحل
حعحئئئئدا عئئئئئن
م
م
ا
ألراوئئئئئئئئئئئل و والحتئئئئئئئئئئئئاوی
هوعحنئئئئئئئئئئئا مل
م
و و ّو
ئئئئئئول مصئئئئئئئدق
ئئئئئئئواعظی حقجئ م
تلئئئئئئئق وو م

و و و
و
و
و و
أی
و فئئئئئئئحهن یرتسحئئئئئئئک ضهحئئئئئئئل ر م
و و
ونقئ ّو و ّ و
ئئئئأی
م
ئئئئی الکئئئئئ م عئئئئئن عحئئئئئد و ثئ م
و ه
و و
و و و
ئئأی...
ئئد عئئئن قئئئرگ و نئ م
اوئئحن السحئ م
و ه
وه
ألی»
تفئئئئئئز حئ
ئئئئئئاألون عنئئئئئئد حلئ م
ئئئئئئول م
م
گشاده ر حاش ،بگرگوار ،ظوشصو و حه آن که بر تو اوحد حسته ،نحک نظئر .اػ راه حئدی د ر ی

گگین و حصشنده حاش و دست ظود اػ عحد و کاستی پئا ک حئدار .بیوگئان و ختحهئان را خئا ر و
د ر و نزدخئک را ظحرظئواه حئاش .نکوکئئار حئاش و درسئت کئردار ،نئئه فروگئغار و در وفئای عهئئد
ظوخش نحک حکوش پندهاخن را حه راسئتی بپئغیر تئا حئه هنگئام تنگدسئتی اوئان خئابی( .دیئوان
اوام حسحن

<;B :؛ صابری الههدانی;=C? ،ق )?> ،

 .1..8دور اندیشی
وحهد بن ابوطلحه رواخت کرد و گفت :خک عرگ حادخئه نشئحن حئه وسئسدالحرام داظئل
شد و حه کنار حسن بن علی

که گروهئی حئه د ر او گئرد آوئده بو دنئد ،اخسئتاد و اػ خکئی اػ

هئننشئحنان و ی پرسئحد :ایئن وئرد کحسئت؟ او گفئت :ایئن حسئن بئن علئی بئن ابوطالئد
است .عرگ گفت :هن او را ظواستن .شنحدهام که اخنان حه شحوایی سئصن وئیگوخنئد ،و وئن
بیاحانها ،کویرها ،در هها و کو هها را پیهودهام تا حا او حه گفتو گو حنشحنن و اػ دشئوار یهئای
زحئئان عئئئرگ و ی را بپرسئئن .وئئئرد گفئئت :اگئئئر بئئرای ایئئئن آوئئدهای ،اػ آن ضئئئوان بپئئرس؛ و حئئئه
حسحن

اشاره کرد .عرگ سوی حسحن

رفت و بر و ی سئالم داد .حسئحن

پاسئز

سالم او داد و پرسحد که طه حاضتی دارد .عرگ گفت :ون اػ دخار قحصر و نصلهئای کوتئاه
034
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و بوت ههای پنجه و طاهای پئر آگ حئه نئزد تئو آوئدهام .حسئحن لجصنئدی ػد و گفئت :هئر آنطئه
ظواهی حگو کئه وئن تئو را پاسئز ظئواهن داد .عئرگ گفئت :وئن وئردی بیاحئان نشئحنن و بیشئتر
گفتار ون حه شعر است و ظود دیوان عرگ است .حسحن

گفت :هئر آنطئه ظئواهی حگئو

که ون ،بر آن نهط پاسصت ظواهن داد .عرگ گفت :ر ػگئار شئگفتیهئای حسئحار دارد بئرای
نظئر صئاجد ،در آن
آن کس که شئادی و انئدوهش را طشئحده حاشئد ،پئس اگئر وئرد صئاحد م

درفبینئی و د راندخشئی کنئئد اػ آوئد و شئئد شئجانه ر ػ بئرای ظئئوخش پنئد بئئر ظواهئد گرفئئت .
گفت :گفتی  ،پس اکنون اػ ون حشنو؛ و در ههان حال سرود:
حسحن
و ه
و
وو ّهرح و
ه و
و
راو ...
عنک فی
ک
ئئئئئئئئزم ان ترئئئئئئئئئحی
م
الحئاالت م
« و أصئئئئئئئئئل الحئ م
وو
عهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئل هعو ّ
یئئئئئئئئئئئئئئئئئئه
فحئئئئئئئئئئئئئئئئئئه ورأی
أصئئئئئئئئئئئئئئئئئئحل
رأی
م
م
فلئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئو هخ م
و
ه
ه
ئئئئئئئئئئئئر وعصئ و
ئئئئئئئئئئئئه فئئئئئئئئئئئئئی وکئ ّ
و
ئئئئئئئئئئئئر مخه
ئ
ل
نئئئئئئئئئئئئئئئئئئه
جئئئئئئئئئئئئئئئئئئر اه مو
أللقئئئئئئئئئئئئئئئئئئی مع
م
ْ
و
و ْ و ْ
و
ْ
و
ئئئئئئئئئئئئئئه ْح مه
آخئئئئئئئئئئئئئئات ور ْسئ
ئئئئئئئئئئئئئئت
وو وح
ئئئئئئئئئئسارنی قئئئئئئئئئئد
ف وهئئئئئئئئئئا ور ْسئئئئئئئئئئن ش
م
ْ و و
ه
ْ
ئئئئئئئئئئئئئئح من
ئئئئئئئئئئئئئئت ع ْخل
وسئئئئئئئئئئئئئئف ْور ود ّور وض
÷

و وْ
و
ئئئئئئئئئئئئئئئئئه»
ئئئئئئئئئئئئئئئئئاء قا وع ْح
مفئئئئئئئئئئئئئئئئئی وب ْوغ
م

« هئحر یرانئهای انئدوهگحنن نسئاظت کئه نشئان ههئای یرانئی آن را ناپدخئد کئرده اسئئت:
حا د ػان ،که طونان ػنی نقاگ اػ طهره برگرفته داون کشان اػ ظا ک آن گغر کرده اسئت کئه
ز ػه کشان ،حا سوػ سروا پیئاپی زخئدن گحئرد و ضاوئج یرانئه را حئه هئن آ رد ،طئه حسئحار ابئر در
هن تافته که غروگ ستارهاش نزدخک شد حا حارانی ریئزان آوئد کئه حسئحار اػ ر ػنئ ههئای آن فئرو
و ئی رخصئئت بئئرق آن ظسسئئته اسئئت و هئئحر نکوهشئئی ب ئ ر آن نحسئئت .رعئئد آن ههئئه ضئئا را
فرا گرفته است و هحر نکوهشی بر آن نحست ،حسحار پئرآگ اسئت و ریئزان آنگئاه کئه رخسئهان
اػ کهئئر حگ شئئاخد؛ پئئس آن دخئئار ،کهنئئه و ته ئی شئئد اػ د ر ی گگ خئئدن سئئا کنانش» (دیئئوان اوئئام
حسحن

)<:>- <:B :

 .11.8روزی حالل
نحاػ پیوسته انسان حه ر ػ ی حئالل در ػنئدگی اوئری اضتنئ اگ ناپئغیر اسئت .دخئدگاه اوئام
حسحن

در ارتجا حا ر ػ ی حالل حدین گونه است؛ هر انسهن فشرده که دارخن سئرانسام

پراکنده ظواهد شد و آن طه اػ حالل و حرام که گرد آ ردهاخن بئر پسئران و دظترانهئان حصئش
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ظواهنئد کئرد و هئن در وحئان آنئان کئه پئئیش اػ وئر در ظئور پشئحزی و نئه هئنسئنگ دانئئهای،
نهئئئئی دانستحهشئئئئان و دوسئئئئتان پئئئئس اػ ده ر ػ ی فراووشئئئئهان کننئئئئد حئئئئالی کئئئئه دخگئئئئر،
اسئتصوانهئایی پوسئئحده گشئتهاخئن ،گئئویی کئه حئه وهئئر حئا اخشئان نحاوحصتئئه بئودخن و گوخئا کئئه
دوستی هن دل ،هرگز در وحانشان نهیزخسته است:
ه ّ
و
وه
ه
حئئئئئئئئئئن فحئ مئئه
ئئل شئئیء ن
« فعقجئئی ک م
ّ
وو وئئئئئئئا هح ه
زنئئاه موئئئن محئئل وو هحئئئئئئئئئئئرم
(دیوان اوام حسحن

و
ئئن و
مو و
ئئتات
الس
هئئع الک حئئ م ؤلئئی شئ م
م
و
و
نئئئات »
هیئ وئئو ّػ هد فئئئی
الجنئئئحن و فئئئی والج م

);;@ :

 .9نتحجه
;  -حکهت ػوحنج پیداخش ػهد است؛ واداوی که حکهئت و اظئالق حکهئی در انسئان
وحقق نگرد ،ػهد حاصل نهیشود.
اػ خک ونجع واحد سرشته شده اسئت کئه ههئان

<  -حکهت در اشعار اوام حسحن
قرآن است.
=  -اسلوگ اوام حسئحن

در نظئن اشئعار حکهئی ،سئهل و حئدون تکلئ

اسئت؛ زیئرا

تودت وردم وصاطد و ی هستند.
>  -انگحزت اصلی اوام حسحن

اػ نظن اشعار حکهی فراظواندن عاوج وردم حئه اعهئال

نحئک و حاػداشئئتن آن هئئا اػ اعهئئال ػشئئت و ناپسئئند اسئت تئئا حئئدین گونئئه سئئعادت دنحئئوی و
اظرو ی آنان ترهحن گردد.

ونابع :
; .قرآن کرخن .
< .ابئئن األثحئئر ،الهجئئارک بئئن وحهئئد;CA; ( ،م) ،جوواوع األصووول ف وی أحادخووث الرسووول ،تحقحئئق
عجدالقادر األرناؤو  ،نشر وطاحعه الهالح.
= .ابن ونظور ،ابوالفرل وحهئد بئن وکئرم ><@( ،ق_ ?<::م) ،لسوان العورب ،وراضعئه و تئدقحق
یوس الجقاعی.
> .اإلرحلی ،ابوالحسن علی بن عحسی بن أبی الفت ;=B; ،ق ،کشف ال هه فی وعرف ة األ هه،
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علق علحه الفاضل الهحقق ،الحاح سحد هاشن الرسولی ؤهتن حطجعه الوالد الهعظن الحاح
السحد علی حنی هاشهی ،وکتجه حنی هاشهی ،تجریز.
? .اوحن ،وحسن ،بی تا ،اعحان الشحعه ،دارالهعارف.
@ .الحاجری  ،وحهدحسحن ;>;=( ،هئ;CC= .م) ،دایرة الهعارف الشحعح ة العاوه.
 .Aحئئاضی ظلحف ئئه (افنئئدی وص ئئطفی) ،ب ئی ت ئئا ،کش ووف الظنووون ع وون اسوواوی الكت ووب و الفن ووون،
ونشورات وکتجث الهثنی.
 .Bحاف ;=B@( ،ش) ،دیوان حافظ ،حه اهتهام ضهانگحر ونصور ،نشر د ران ،طاپ سی و ششن.
 .Cالحسحنی الگبیدی ،وحهد ورتری  ;=@C( ،هئ;CA@ .م) ،تاج العروس ون جواهر القاووس،
تحقحق وحهود الطناحی ،ر اضعه وصطفی ح ساػی و عجدالسئتار احهئد فئراح ،لسنئث فنحئث
بوػارة اعالم.
 .;:سئئعحدی ،گئئل حاحئئا;=AA( ،ش) ،سووحری در عرفووان ،ووسسئئه تحقحقئئاتی و انتشئئاراتی طریئئق
کهال،طاپ اول.
;; .شرخفی و زخنالی ،وحهود و سحدحسحن ،و ;=B? ( ، ...هئ.ش) ،فرهن جاوع سخنان اوام
حسحن  ،نشر وعروف ،طاپ طهارم.
<; .صابری الههدانی ،احهد ;=C? ( ،هئ.ق) ،ادب الحسحن و حهاسته ،قن.
=; .العا کوگ ،عحسی;CBC ( ،م) ،تأیحر الحكن الفارسحه فی االدب العربی ،الطجعه االولی.
 ،ترضهئ ئئه اوح ئئر ضئ ئئابری،
>; .عج ئئدالرححن ،وحه ئئد (= ;=Bهئ ئئئ.ش) ،دی وووان اوو ووام حس ووحن
انتشارات ظورشحد آظرین ،طاپ اول.
?; .العسقالنی ،شهاگ الدین ابی الفرل احهدبن علی ،بیتا ،تهذخب التهذخب ،الطجعه االولی.
@; .الهسلسی ،وحهدحاقر  ;>:=( ،هئ;CB= .م) ،ححاراالنوار الجاوع لدرر اخجار اال ه ة االطهار،
داراححاء التراک العربی ،بیروت _ لجنان ،الطجعث الثالثه.
 .;Aوحجئدی ،احهئئد ;=A>( ،هئئئ.ش) ،تفسووحر ادبووی و عرفووانی قوورآن وجحوود حووه فارسووی از کشووف
االسرار و عده االبرار ایر خواجه عجداهلل انصاری ،انتشارات اقجال ،طاپ سوم.
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